
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان: نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
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  کاھش قيمت نفت شطرنج جغرافيای سياسی را واژگون کرد
La baisse des prix du pétrole renverse l’échiquier géopolitique  

در قرنی که در پيش داريم، .  را باطل کرد« pic de Hubbert »کاھش قيمت نفت، نظريۀ اوج توليد نفت نزد ھوبرت 

ِشأ انسانی افزايش گرمای آب من« ًکاھش قيمت، احتماال نظريۀ . رو باشيمه ًمعموال نبايد با مشکل کمبود انرژی روب

 را نيز از اعتبار انداخته و در عين حال منابع انرژی برگشت پذير و سرمايه گذاری در نفت شيست و استخراج »وھوا

با واژگونی شطرنج جغرافيای سياسی، احتمال می رود که اياالت متحدۀ . از آبھای عميق را بی صرفه نموده است

» ھرج و مرج سازنده « نتاگون مجبور شود نظريۀ  و پ  نيروھای نظامی مستقر در خاور نزديک را فرابخواندامريکا

 .را به شکل قطعی رھا کند

  ٢٠١۶ جون ١٣) سوريه ( دمشق /شبکۀ ولتر

 

تالش  ) CO2گاز (سال گذشته، کارفرمايان بزرگترين شرکتھای نفتی در جھان غرب برای کاھش دفع دی اکسيد کربن 

ولی . ر راستای گسترش منابع انرژی آلترناتيو اميدوار بودندمی کردند و عالوه بر اين، برای کسب کمک ھای دولتی د

 .امروز قيمت نفت اين سرمايه گذاريھا را بی صرفه نموده است
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ر کرد، سپس جريانھای ييً، معادلۀ عرضه و تقاضا عميقا تغءابتدا. ظرف دو سال، بازار جھانی منابع انرژی متحول شد

 ھمۀ اصول جغرافيای سياسی نفت را زير سؤال ،اين تحوالت عميق. شدندبازرگانی، سرانجام به ريزش قيمتھا مواجه 

  . برد

 

  اسطورۀ قحطی نفت

 در حالی که رشد دائمی در آسيا،  ُکندی اقتصاد کشورھای غربی و برخی کشورھای نوظھور به کاھش تقاضا انجاميد

در وجه عرضه، نه فقط . امه می دھدُطور مشخص، کل تقاضا به گسترش کند خود اده ب. عکس، سبب افزايش آن بود هب

در اين . کشورھای توليد کننده قابليت توليديشان دچار ريزش نشده، بلکه برخی از آنھا مثل چين مازاد توليد نيز داشته اند

ژيک مھمی فراھم آورده، به گونه ای که در کل، بازار با مازاد توليد قابل توجھی مواجه يخصوص چين ذخيرۀ سترات

  .بوده است

ی طی سالھای ئدر نتيجه، نخستين شناسائی وضعيت خالف آن نظرياتی را نشان می دھد که محافل علمی و حرفه 

طور خالصه نظريه اين بود که توليد جھانی به نقطۀ اوج نزديک می ه ب:  مطرح می کردند و بدان باور داشتند ٢٠٠٠

 از کشورھا سقوط خواھند کرد و جنگ برای شود، و جھان وارد دوران قحطی خواھد شد و در اين مرحله برخی

 به محض بازگشت به کاخ سفيد در  Dick Cheneyمعاون رئيس جمھور ديک چنی  . دستيابی به منابع آغاز خواھد شد

، گروھی را برای بررسی توسعۀ سياست ملی تشکيل داد که بايد روی موضوع انرژی کار می کردند ٢٠٠١ جنوری

(National Energy Policy Development — NEPD) ناميد » ّانجمن سری « ، واشنگتن پست اين گروه را

ًدر فضای شديدا حراستی، مشاوران رئيس جمھور با کارفرمايان شرکتھای بزرگ مربوطه، سرشناس ترين ). ١(

ی سرانجام به اين نتيجه رسيدند که وقت کم.  می کردندمذاکرهمتخصصان علمی، و رؤسای سرويس ھای اطالعاتی 

» خاور ميانۀ بزرگ « باقی مانده و پنتاگون بايد بدون فوت وقت برای تضمين ادامۀ حيات اقتصاد اياالت متحده منابع 

از ھويت اعضای اين گروه بی اطالعيم و نمی دانيم روی کدام داده ھای اطالعاتی کار کرده اند و از . را تصرف کند

کس از  ھمۀ مدارک داخلی را تخريب کرده اند تا ھيچ.  نداريممراحل مختلف بررسی ھای آنان نيز نشانی در دست

  . نتواند کسب اطالع کند،آمارھائی که آنھا در اختيار داشته اند

، سومالی و سودان نيز از سوی ھمين گروه پيشنھاد شده بود؛ ا جنگ عليه افغانستان، ايران، عراق، سوريه، لبنان، ليبي

  . در کمپ ديويد تصويب کرد٢٠٠١مبر  سپت١۵ طی گردھمآئی راً رسما آن جرج بوشيعنی طرحی که 

اوج نفتی «انجمن زمين شناسان برای بررسی نظريۀ  (AFPOمالقاتم را با دبير کل گروه کار کاخ سفيد طی گردھمآئی 

که  و گفت  او دربارۀ ذخيرۀ اعالم شده سخنرانی کرد. در ليسبون به ياد می آورم) که امروز منحل شده است» ھوبرت

 اقدام فوری امريکانھائی شده و بايد برای محدود کردن مصرف انرژی در اياالت متحدۀ » نظريۀ اوج نفتی ھوبرت  «

  .  باور کرده بودم،در آن دوران به اشتباه به دليل و برھانھا و اطمينانی که به اين نظريات داشت. به عمل آورد

 اتباه است و از اين ديدگاه پنج جنگ عليه افغانستان، عراق، لبنان، ليبيًبا گذشت زمان پی برديم که چنين تحليلی کامال اش

اين اشتباه بزرگ در چشم انداز نبايد موجب . و سوريه، بی ھوده بوده است، حتا اگر امروز اين برنامه ادامه يافته باشد

 و بر اساس  ه و تثبيت شدهبوده و به تدريج در بطن گروه جا بازکرد» تفکر گروھی « مان بشود، زيرا حاصل  شگفتی

اين . »دايرۀ خرد «خود راه نمی دھد، مگر به بھای تحمل خطر اخراج خود از ه کس گستاخی نفی آن را ب اين امر ھيچ

 آغاز Malthusianismeمشاوران کاخ سفيد کار خود را بر اساس نظريۀ مالتوسيانيسم . است» پندار يگانه  «ھمان 

بر اساس اين . ، يعنی نظريه ای که طی قرن نوزدھم بر فرھنگ آنگليکان تسلط داشتکردند و روی آن باقی ماندند
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در نتيجه، با گذشت . نظريه جمعيت با آھنگ تصاعدی افزايش می يابد، در حالی که منابع تابع چنين افزايشی نيست

  .زمان و افزايش جمعيت، منابع کافی برای ھمه وجود نخواھد داشت

بر اساس نظريۀ آدام اسميت، وقتی بازار از ھر گونه .  را نفی کندآدام اسميت که نظريۀ  برآن بودتوماس مالتوس

دليلی ) اثبات نشده( در نظريۀ او انگليساھل در واقع، مالتوس کشيش . ودخود تنظيم می شه ای آزاد باشد، خود ب قاعده

به چه کار . ار کليسای قصبۀ او را توجيه کنديافته بود که می توانست فقدان پاسخگوئی به نيازھای اھالی فقير و بی شم

جرج دولت . می آيد که به اين افراد خوراک بدھيم، زيرا فردا بسياری از فرزندان آنان از گرسنگی تلف خواھند شد

تعلق داشت و بسياری از ) سفيد پوستان انگلوساکسون پروتستان (WASP به شکل گسترده به طيف واسپی بوش

 نفتی بودند، برای مثال، معاون رئيس جمھور، چنی کارفرمای قديمی شرکت خدماتی ھاليبرتون اعضای آن جزء صنايع

Halliburtonبود .  

گرچه ذخيرۀ نفت جھان برگشت پذير نيست و در نتيجه روزی به پايان خواھد رسيد، ولی چنين امری اجازه نمی دھد که 

، بر اساس حجم نفت از نوع سعودی محاسبه می کردند، و برای مثال تصور ٢٠٠١در سال . پايان آن را نزديک بدانيم

رداری کنند که حجم آن می تواند طی يک قرن به کل نيازھای نمی کردند که می توانند از ذخاير نفت ونزوئال بھره ب

  .جھان پاسخ بگويد

از نظريۀ اوج نفت نزد ھوبرت از اعتبار بيشتری » ِمنشأ انسانی گرمای آب و ھوای زمين « می بينيم که نظريۀ 

ن بورس شيکاگو برای برخوردار نيست، و تابع ھمان منطق مالتوسيانيسم است و عالوه بر اين بيشتر به ثروت پيشگاما

اين جريان با کسب وجھۀ مردمی بر آن بود که به غربيھا در کاھش مصرف ). ٢(حق دفع  گاز کربنيک می افزايد 

  . آموزش بدھد،انرژی فسيلی و برای زندگی در جھانی که به پايان نفت نزديک می شود

  

  پايان بھای مصنوعی

 دالر ٣۵د می کند، ولی سقوط ناگھانی آن به ئيۀ گروه ديک چنی را تأً ظاھرا نظريدالر ١١٠افزايش بھای بشکۀ نفت تا 

 به وقوع پيوست با اعالم مجازاتھای اروپا عليه ٢٠٠٨سقوط بھای نفت ھمان گونه که در سال . خالف آن را نشان داد

  انفجار حباب طور مشخصه جائی سرمايه ھا و به روسيه شروع شد که موجب اختالل در نظم مبادالت بين المللی، جاب

جو می کرد  و اينبار، اياالت متحده  در تشويق برای ترويج بھای نازل نفت، ابزاری را جست. سوداگری ھای نفتی شد

  .تا به اين وسيله نيز اقتصاد روسيه را دچار ريزش کند

رياض بھای . فتوقتی عربستان سعودی چنين تمايلی را به نفع خود ارزيابی کرد، سقوط بھای نفت وخامت بيشتری يا

با اتخاذ چنين راھکاری، .  حفظ کرددالر ٣٠ تا ٢٠ بين Arabian lightبشکۀ نفت را با اشباع بازار از نفت خام خود 

سرمايه گذاری در منابع انرژی بازگشت پذير را برانداخت و در عين حال قدرت و درآمدھايش را برای دراز مدت 

.  برای پشتيبانی از اين سياست نائل آمدOPEC توافق ھمکارانش در اپک عربستان در عين حال، به اخذ. تضمين کرد

  .اعضای کارتل تصميم گرفتند که طی چند سال به ازای پول کمتر، قدرتشان را برای دراز مدت تضمين کنند

 متحدۀ در نتيجه، ترکش تير کاھش قيمتھا که به تشويق واشنگتن عليه مسکو شليک شده بود، سرانجام  به خود اياالت

ً کار در زمينۀ انرژی در جھان حذف شد که تقريبا نيمی محل ٢۵٠ ٠٠٠ نيز اصابت کرد، طی دو سال بيش از امريکا

حتا اگر کاھش توليد .  سکوھای نفتی متعلق به اياالت متحده تعطيل شد٧٨. %از آن به خود اياالت متحده تعلق داشت

دست نياورده، ولی ه ًه انرژی، اياالت متحده احتماال استقالل بيشتری بچندان قابل توجه نبوده، با وجود اين، از ديدگا

  .شايد ديری نخواھد پائيد که به چنين استقاللی برسد
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، ٢٠١۵در سال . اين ترکش به کل نظام سرمايه داری غرب اصابت کرده است:  نيست امريکاو اين فقط اياالت متحدۀ 

 شرکت نفت BP، دالر ميليارد ConocoPhillips ۴،۴داد، کونوکو فيليپس  را از دست دالر ميليارد ٢،٣ Totalتوتال 

، شورون دالر ميليارد ٢،١۶ Exxon، اکسون دالر ميليارد ١٣ Shell، شل دالر ميليارد ۵،٢و گاز بريتانيائی 

Chevron دالر ميليارد ٢٣ نزديک.  

ر آن دوران، واشنگتن خود را مجاز می د.  باز می گرداند١٩٨٠در سال » نظريۀ کارتر « اين وضعيت ما را به 

سپس، رئيس جمھور ريگان . دانست که برای تضمين دستيابی به نفت، از  نيروی نظامی در خاور نزديک استفاده کند

امروز در جھان از منابع .  را برای کاربست ھمين نظريه ايجاد کردCentComستاد فرماندھی مرکزی اياالت متحده 

نيز ناپديد شده » نظريۀ اوج نفت به گفتۀ ھوبرت « فانتسم . سيار متفاوت نفت استخراج می کنندمختلف و با روشھای ب

بر اساس اين امر بود که رئيس جمھور اوباما فرمان انتقال ستاد فرماندھی مرکزی را به ستاد فرماندھی اقيانوس . است

ين طرح با تراکم نيروھای مرکز فرماندھی در ديديم که ا). » چرخش محوری به سوی آسيا « نظريۀ ( آرام صادر کرد 

 ٣٠ تا ٢٠ر کرد، ولی وضعيت بايد به ھمين شکل تحول يابد، اگر بھای نفت بخواھد بين يي تغ(EuCom)اروپای شرقی 

 و دوباره   برای ھر بشکه متوقف باقی بماند، در اين صورت، استخراج برخی از انواع نفت را کنار خواھند گذاشتدالر

در نتيجه از ھم اکنون موضوع موضع گيری نيروھا در .   روی خواھند آوردArabian lightخام سعودی به نفت 

  .خاور نزديک مطرح می شود

ھرج و « نظريۀ اشتراوس يعنی . ر دھدييًاگر واشنگتن چنين راھی را انتخاب کند، احتماال بايد روشھای پنتاگون را تغ

 پھناور را با تعداد اندکی در منطقۀ ھدف گيری شده امکان پذير کند، ولی ، اگر حکومت بر سرزمينھای»مرج سازنده 

 ابرای بھره برداری از منابع وسيع آن، به وقت بيشتری نياز خواھد داشت، اين موضوع را در افغانستان، عراق و ليبي

ندھی گروه ھای تروريستی با اين حساب، شايد بھتر باشد به سياستھای پارسايانه تری بازگردند، از سازما. می بينيم

را فراھم ) يعنی آنچه از اين دولتھا باقی مانده(اجتناب کنند، صلح را بپذيرند، و امکان داد و ستد بازرگانی با دولت ھا 
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